
 

 

El Consell acorda la declaració BIC de 
l'església i el convent de Sant Vicenç 
Ferrer de Manacor 

03.03.08 
 
Es tracta d'un 
conjunt 
monumental de 
caràcter Barroc 
 
El Consell de 
Mallorca ha aprovat 
avui per unanimitat 
la proposta de 
declaració de Bé 
d’Interès Cultural, 
amb categoria de 
monument, de 
l’església i el 
convent de Sant 
Vicenç Ferrer de Manacor, un espai singular del barroc mallorquí que 
suposa la construcció de caràcter monumental més important promoguda 
durant l’edat moderna al municipi. 
Aquest conjunt monumental es troba situat a la plaça del Convent del poble, 
fou construït entre els segles XVI i XVII i s’adscriu estilísticament al Barroc. 
Actualment l’església te encara un ús religiós, mentre que les dependències 
conventuals tenen un ús administratiu. Tipològicament, segueix els trets 
bàsics dels temples conventuals de l’època. La planta, rectangular, es resol 
amb nau única, amb cinc capelles laterals entre contraforts per banda i 
capçalera absidal de perfil trapezoïdal i cor als peus. 
El Retaule major es la peça més destacable del conjunt conservat a 
l’església. Està dedicat a Sant Vicenç Ferrer i s’adscriu plenament a 
l’estètica barroca. L’autoria, segons els experts, no resta del tot clara, ja n’hi 
ha que defensen que és obra de Joan Antoni Homs, que començà al 1665, i 
d’altres col•laboradors seus, com ara Bartomeu Domenge; i d’altres 
l’atribueixen a Antoni Ballester, deixeble de J. Blanquer. 
Tal com adverteix l’informe que avala la declaració, els ornaments i objectes 
litúrgics continguts a l’església i convent de Sant Vicenç Ferrer, juntament 
amb el propi immoble s’ha de contemplar com un conjunt indissoluble, de 
manera que aquests s’han d’integrar en aquesta declaració de Bé d’Interès 
Cultural. 
L’acord al que ha arribat avui el Consell serà ara notificat a l’Ajuntament de 
Manacor i al Govern de les Illes Balears i es publicarà la declaració al Butlletí 
Oficial de les Illes balears, i al Butlletí Oficial de l’Estat, al mateix temps que 
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serà anotat als registres que determina la llei. 
 

 

 

La noticia en los medios: 

Declaran Bien de Interés Cultural el convento y la 
iglesia de Sant Vicenç Ferrer de Manacor  

El conjunto arquitectónico de impronta barroca ha sido actualmente 

sometido a una reforma que ha superado los 600.000 euros...  


